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Abstract 
This academic Study deals with the political, economic and military importance held by the European Russian 
relationship getting in mind that Russia remains the first country in the world concerning the size of territory, in 
addition to the fact she is among the most important gaz producers in the world , as it a challenging  military power 
to that of the USA.
Russia gains in importance from an European perspective when bilateral relations are enhanced by the fact they 
represent for each other a strategic depth, in a sens that makes Russia an important potential economically and 
militarily, wich can reduce the us hegemony lasting since the Marshall program .
On the other side it represent a large market in terms of consoming and investments.
Henceforth , Russia represents a giant european state with a strategic depth, so ,Europe can gain important potential 
for this relationship, so that it can play role with a political, economic and security weight by getting away from 
the US influence axed mainly an unilatiralist role, particularly since the crumbling of the soviet empire and the 
11/09/2001 attacks.
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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

ملخص

تعالج هذه الدراسة األكاديمية األهمية السياسية واالقتصادية والعسكرية التي تكتسيها العالقات الروسية- األوروبية، 
من منطلق أن روسيا، التي تعد الدولة رقم واحد في العالم من حيث المساحة ومن أكثر الدول إنتاجا للغاز 

الطبيعي، باإلضافة إلى أنها قوة عسكرية هائلة مواكبة للقوة العسكرية األمريكية.
وتزداد أهمية روسيا أوروبيا عندما تتعزز هذه العالقات بين الطرفين الروسي واألوروبي. ويشكل هذا التقارب 
عمقا استراتيجيا متبادال، بمعنى أن روسيا تتحّول إلى سند إقتصادي وعسكري قوي، بإمكانه أن يقلص من الهيمنة 

األمريكية المستمرة منذ مشروع مارشال.
بالمقابل، فإن روسيا ستحقق للدول األوروبية سوقا كبيرة بالنسبة لالستثمارات الروسية المختلفة.  

 تشكل روسيا باعتبارها دولة أوروبية عمالقة عمقا استراتيجيا هاما بالنسبة لإلتحاد األوروبي. هذا األخير يستمد 
قوته منها إذا أراد حقيقة أن يتحّول إلى قطب مؤثر في العالقات الدولية، له وزنه السياسي وتأثيره االقتصادي 
ومظلته األمنية، بعيدا عن السياسات األمريكية المهيمنة ذات النزعة األحادية التي طبعت السياسة األمريكية في العالم، 

خاصة بعد زوال اإلتحاد السوفييتي سابقا. وتكّرست هذه الهيمنة أكثر بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 2001.
الكلمات الدالة: روسيا- االتحاد األوربي – العالقات – المصالح المتبادلة – العالقات الدولية.  

مقدمة

الروسية  الرؤية  أن  الثالثة  األلفية  بداية  منذ  روسيا  اقتنعت 
اإلحتاد  مبنطق    التعامل  من  تغريت  قد  للعامل  اإلسرتاتيجية 
والرقعة  العسكرية  ال��ق��درات  على  املعتمد  السابق  السوفييت 
إىل  الكبري  السكاني  والتعداد  األط���راف  املرتامية  اجلغرافية 

القوة  منطق  على  تعتمد  اليت  الكربى  الدولة  مبنطق  التعامل 
االقتصادية والتنافس على األسواق الكربى يف العامل على غرار 

الواليات املتحدة.
فقد استطاعت روسيا خاصة يف عهد الرئيس فالدميري بوتني 
أصبح  ال��ذي  االقتصاد  بوابة  من  الدولية  الساحة  إىل  العودة 
ميثل أحد أهم األجزاء يف ثالثية املعادلة الروسية القائمة على 
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القوة العسكرية والقوة االقتصادية والقوة العلمية. 
السعي األمريكي إلضعاف  روسيا:

   اعتمدت الواليات املتحدة األمريكية بعد نهاية احلرب الباردة 
يف  امل��دى  بعيدة  إسرتاتيجية  الثمانينيات  نهاية  يف  وحت��دي��دا 
أوروبا، اليت تهدف إىل ملء الفراغ اإلسرتاتيجي، الذي نتج عن 
انهيار االحتاد السوفيييت سابقا من خالل عزل روسيا وحتييد 
آسيا  وإبعاد  أوزبكستان  واحتواء  الغربية  أوروب��ا  عن  أوكرانيا 
الوسطى من ساحة النفوذ. ويفهم من هذه اإلسرتاتيجية كذلك 
أن الواليات املتحدة األمريكية قد رّكزت على منطقة أوراسيا 
باعتبارها منطقة حيوية ومصدرا مهما بالنسبة النتقال السلع 
معيشة  مستوى  وحتسني  األمريكي  االقتصاد  لتقوية  وامل��ال 

األمريكيني.
   وقد حاولت الواليات املتحدة كذلك إىل إضعاف روسيا ملا هلا 
من دور مؤثر أوروبيا وعامليا من خالل حماصرتها وإبعادها عن 
الصيين- األمريكي-  التقارب  بتعزيز  والصني  واليابان  أوروب��ا 

الناتو  حللف  األوكرانية  النووية  القوة  واس��ت��دراج  الياباني 
بداية  منذ  باشرها  اليت  والتوسيع  اإلصالحات  عملية  إطار  يف 

التسعينيات)1(. 
   اعتمادا على ما سبق، فإن اإلسرتاتيجية األمريكية يف أوروبا، 

سعت إىل حتقيق هدفني اثنني هما: 
الدول  استقالل  وتشجيع  روسيا  تفتيت  يف  االستمرار  1-هو 
عسكري  تواجد  ضمان  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  القوقاز  يف 
أمريكي يف آسيا الوسطى. يف هذا اإلطار، وجاءت قمة تاشقنط  
جمموعة  إقناع  يف  روسيا  فيها  جنحت  اليت   ،1992/05/15 يف 
من الدول اليت كانت تشكل االحتاد السوفياتي سابقا، لتوقيع 
معاهدة  الدفاع املشرتك، وهي روسيا  كزاخستان، طاجيكستان، 

أرمينيا، تركمانستان، أوزبكستان. 
وروسيا.  أوروب��ا  بني  تقارب  حماولة  أية  إفشال  إىل  2-السعي 
منطلق  م��ن  امل��رج��وة،  نتائجها  حتقق  مل  اإلسرتاتيجية  ه��ذه 
خالل  من  الدولية  الساحة  إىل  تدرجييا  تعود  بدأت  روسيا  أن 
باإلضافة  والصني،  إيران  السيما  جريانها  مع  عالقاتها  تعزيز 
األوروب��ي،  االحت��اد  دول  مع  االقتصادية  عالقاتها  تكثيف  إىل 
لعبت  حيث  والغاز،  للنفط  رئيس  كمصدر  ملركزها  بالنظر 
فرنسا وأملانيا أدوارا فاعلة يف إعادة بناء الثقة بني دول االحتاد 
داخلية،  اجتماعية  مشاكل  روسيا  تواجه  وروسيا.باملقابل، 
يف  مستقرة  غري  ملنطقة  متامخة  أنها  حبكم  خارجية،  وأخرى 
القوقاز وآسيا الوسطى. فهذه املشاكل االجتماعية والسياسية 
قد حتد من املدى، الذي ميكن لروسيا أن تتحّول فيه إىل العب 
رئيس يف العالقات الدولية، لذا فإن من املرجح أن تكون روسيا 
واالحتاد  املتحدة  ال��والي��ات  الراسختني  للقوتني  مهما  شريكا 

األوروبي من جهة، والقوتني الصاعدتني الصني واهلند)2(.
التأكيد األوروبي لدور روسيا

   تسعى دول اإلحتاد األوروبي ويف مقدمته فرنسا وأملانيا إىل 
أن تكون فيدرالية روسيا قريبة اقتصاديا وسياسيا من االحتاد 
فأملانيا  دول���ة،  إسرتاتيجية ك��ل  وذل��ك مب��ا خي��دم  األوروب����ي، 
حبكم موقعها اجليو- سياسي ومتركزها يف قلب أوروبا، تريد 

الناحية  من  ألوروب���ا  إسرتاتيجيا  عمقا  روسيا  من  جتعل  أن 
واملعروفة  الديغولية  املرجعية  ذات  فرنسا  حني  يف  الشرقية. 
والعامل،  أوروب��ا  يف  األمريكية  السياسة  من  احلذرة  بتوجهاتها 
فإنها من املدافعني دوما عن ضرورة بناء عالقات قوية مع روسيا 
وذلك  عاملية،  قوة  تصبح  أن  وبإمكانها  إقليمية  قوة  باعتبارها 
بهدف احلد من اهليمنة األمريكية وخلق توازن إسرتاتيجي يف 

أوروبا.
   مل يرق التعاون األمريكي - األوروبي إىل مستوى متميز يف 
اجملال االسرتاتيجي يشمل خاصة إدماج روسيا يف عالقة وثيقة 
االحتاد  وضمن  الناتو  حلف  إط��ار  يف  األطلسية  اجملموعة  مع 
األوروبي)3(. هذا التوجه أنتج سياسة راديكالية من قبل روسيا 
يتعلق  ما  أوروبا، السيما  األمريكي يف  العسكري  التواجد  جتاه 

بالدرع املضاد للصواريخ.
   من ناحية أخرى، فإن أملانيا لن تستمر يف القبول بدور ثانوي 
أن يتضاءل  ال��ذي يرجح  األم��ر  أوروب��ا،  الناتو ويف  داخ��ل حلف 
االعتماد األملاني على الواليات املتحدة األمريكية لصاحل متتني 
األملاني-الروسي  التقارب  ه��ذا  األملانية-الروسية.  العالقات 
احملتمل، وفقا للرؤية البسماركية اليت ترى أن أملانيا وروسيا 
ما  وهو  يتباعدان،  عندما  ويعانيان  يتقاربان  عندما  يزدهران 
ختشاه فرنسا ويدفعها إىل أن تكون طرفا يف هذا التقارب الذي 

تتقاطع فيه املصاحل الفرنسية-األملانية مع روسيا)4(.
   وقد حتّدث اجلنرال » شارل ديغول«  على ضرورة بناء » أوروبا 
من األطلنطي إىل األورال«، لكن من الناحية اجليوسياسية، تبدو 
صعبة التحقيق  على املدى القصري واملتوسط، خاصة إذا علمنا 
)5(، باإلضافة إىل أن  أن نهر األورال يقسم روسيا  إىل قسمني 
هذه األخرية حيدها من الناحية الشرقية حدود جغرافية تصل 
إىل آالف الكيلومرتات مع الصني ذات الكثافة السكانية العالية، 
انعكاسات سلبية على االقتصاد األوروب��ي يف  اليت قد تكون هلا 

حالة انضمام روسيا إىل االحتاد األوروبي )6(.  
   كما سعت فرنسا وأملانيا من خالل التنسيق يف إطار ثنائي 
األوروبي،  واالحت��اد  روسيا  بني  التعامل  تكثيف  على  وأوروب��ي 
الثالث لالحتاد األوروبي بعد  لتصبح روسيا الشريك التجاري 
املمتدة  الفرتة  والصني، حبيث  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 
من 1999 إىل 2005 ، فإن الطاقة أصبحت متثل ثلثي الواردات 
األوروبية من روسيا، وبالتالي فإن هذه األخرية هي أول مزّود 
لالحتاد األوروبي باحملروقات، البرتول بنسبة 19.8 % والغاز 

 .% بنسبة 41 
   يف هذا اجملال، هناك دول أعضاء يف االحتاد األوروبي، البعض 
مطلقة  تبعية  يف  اآلخ��ر  والبعض  مطلقة  شبه  تبعية  يف  منها 
»غازبروم«  شركة  مع  الغاز  السيما  الروسية،  للمحروقات 
 %  50.2 بولونيا   ،  %  44.9 أملانيا  تستورد  فمثال:   ،)Gazprom(
 ،  %  80.8 التشيك  %  مجهورية   73.4 % ،النمسا   63.4 ، اجملر 

اليونان  86.8 % ، فنلندا وسلوفاكيا  %100  )7(.
األوروب��ي  واالحت���اد  روسيا  بني  التجارية  امل��ب��ادالت  حّققت      
املبادالت  ه��ذه  وصلت  حني  يف   ، »أورو«  مليار  وسبعني  مخسة 
ويعين  »أورو«،  مليارات  عشرة  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع 
ذلك أن املبادالت التجارية الروسية- األوروبية يف إطار االحتاد 
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األوروبي تفوق سبع مرات املبادالت مع أمريكا)8(. 
وتبنّي املعطيات االقتصادية أن نسبة اإلنتاج الداخلي اخلام اليت 
مل  نتائج  هي  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  روسيا  حّققتها 
حتققها روسيا من قبل ال يف عهد االحتاد السوفييت سابقا وال 
النسبة يف  الروسي، حيث وصلت هذه  القيصري  النظام  خالل 
عام 2005 إىل 6 % وهي نفس النسبة اليت كانت يف عام2007 )9(.  

التقاطع املصلحي األوروبي-الروسي:

   متثل روسيا حمورا مهما يف عالقاتها مع دول االحتاد األوروبي، 
حبيث تشرتي هذه الدول من روسيا الغاز الطبيعي منذ أكثر 
من ثالثني عاما، أي منذ منتصف السبعينيات ويف أوج احلرب 
والواليات  سابقا  السوفييت  االحت���اد  املعسكرين  ب��ني  ال��ب��اردة 
املتحدة األمريكية، فهي الدولة األوىل من حيث تزويد االحتاد 
الثانية  املرتبة  وتأتي اجلزائر يف  املادة احليوية  بهذه  األوروبي 

والنرويج يف املرتبة الثالثة. 
الروسية  للمحروقات  اجليو-إسرتاتيجية  األهمية  تتعاظم      
عندما نعرف أن االحتياطات النروجيية من احملروقات هي يف 
معتربة.  الروسية  االحتياطات  تبقى  حني  يف  مستمر،  تناقص 
يعتمد  اليت  والغاز  البرتول  إحتياطات  أن  املعطيات  تشري  وهنا، 
عليها االحتاد األوروبي ستستمر على املدى الطويل، أي ما بني 
50 إىل 100 عام القادمة، يف حني سيستمر إحتياطي الصلب إىل 

أكثر من قرنني من الزمن)10(. 
   يربز آفاق التعاون الروسي يف جمال الغاز الطبيعي مع الدول 
الروسية  الصادرات  أن  والطويل،  املتوسط  املديني  يف  الغربية 
باجتاه  ذلك  جتاوز  وبإمكانها  أوروب��ا،  حنو  ستتزايد  املادة  هلذه 
ودول  غربا  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  مثل  جديدة،  أس��واق 
آسياوية شرقا مثل اليابان، الصني وبالتالي الوصول إىل وضعية 
العالقات  يف  املتحكمة  ال��ق��وى  تتوسط  مهمة  إسرتاتيجية 
شرقا  واليابان  األمريكية غربا  املتحدة  الواليات  وهي:  الدولية 
واالحتاد األوروبي يف مركز العامل. هلذا فهم االحتاد األوروبي 
من  روسيا  تكتسيها  ال��يت  اإلسرتاتيجية  األهمية  سنوات  منذ 

الناحيتني االقتصادية واجلغرافية بالنسبة ألوروبا)11(. 
التقاطعات  ق��ادر على جتسيد     ويظل االحت��اد األوروب��ي غري 
جهة،  م��ن  األوروب����ي  االحت���اد  ب��ني  اجليوسياسية  املصلحية 
األح��ي��ان،  السيما ما  م��ن  الكثري  أخ��رى يف  م��ن جهة  وروس��ي��ا 
العراقية، باإلضافة إىل  الشرق األوسط واألزمة  يتعلق بأزمة 
فيها  مبا  األوروبية  الدول  تسعى  حيث  اإليراني،  النووي  امللف 
االحتاد األوروبي وروسيا إىل حل هذا املشكل بطريقة سلمية.  
جملس  مثل  الطرفني  بني  جتمع  خمتلفة  مؤسسات  فوجود 
الناتو- روسيا )Le Conseil OTAN - Russie(، جمموعة  حلف 
بعد  ترق  )G 7+Russie( مل   ... روسيا   + الصناعية  السبع  الدول 

إىل مستوى هذه التحديات اإلقليمية والدولية)12(. 
املتميزة  اإلسرتاتيجية  عالقاتها  خ��الل  م��ن  روس��ي��ا  تسعى     
التحالف  من  ن��وع  تشكيل  إىل  املستقلة  ال��دول  جمموعة  مع 
اإلس��رتات��ي��ج��ي ب���ني ال�����دول ال���يت ك��ان��ت ج����زءا م���ن االحت���اد 
العسكرية  القوة  ذات  أوكرانيا  رأسها  وعلى  سابقا  السوفياتي 
النووية والقريبة جغرافيا من روسيا، وذلك  من خالل سياسة 

هذه  يف  األم��ري��ك��ي  التدخل  لكن  مشرتكة،  وأمنية  دفاعية 
للواليات  بالنسبة  حمّرمة  منطقة  تعترب  كانت  اليت  املنطقة، 
يتعّزز تدرجييا، السيما يف حالة جناح  بدأ  األمريكية،  املتحدة 
أوكرانيا. تشمل  الواقي يف  النووي  الدرع  بناء  األخرية يف  هذه 
جمموعة الدول املستقلة كل من : روسيا )La Russie(، بالروسيا 
كريغيستان   ،)Kazakhstan( كزاخستان   ،)Biélorussie(
 La Géorgie( جورجيا   ،)l’Arménie( أرمينيا   ،)Kirghistan(
 ،)l’Azerbaïdjan( أذربيجان   ،)Tadjikistan( طاجيكستان   ،)
 ،)La Turkménistan( تركمانستان   ،)la Moldavie( مالدافيا 
أوكرانيا )l’Ukraine( وأوزبكستان )l’Ouzbékistan(. أما الدول 
املشّكلة ملعاهدة الدفاع املشرتك يف قمة تاشقنط )Tachkent(، يف 
1992/05/15، وهي: روسيا، كزاخستان، أرمينيا، طاجيكستان، 

تركمانستان، أوزبكستان.
األوروبيني.  نظرة  عن  ختتلف  للعامل  األمريكية  الرؤية  إن     
فمن الناحية الغربية، فإن حلف الناتو بقيادة الواليات املتحدة 
أوروبا  على  األمريكية  الزعامة  استمرار  يضمن  األمريكية 
أوروبا  يف  روسيا  مع  عالقاتها  على  هيمنتها  ف��رض  وبالتالي 
اآلسيوية)13(.  القارة  يف  الصني  اليابان،  مثل  أخ��رى  دول  ومع 
هذه الوصاية األمريكية اليت أصبحت تطال حّتى عالقات دول 
االحتاد األوروبي مع العامل اخلارجي كان هلا تأثري سليب على 

حجمه السياسي واألمين الذي ال يساوي حجمه االقتصادي.
التخوف األمريكي من التقارب األوروبي-الروسي:     

   تتخوف الواليات املتحدة األمريكية من قيام وحدة سياسية 
السياسي  وال��وف��اق  التقارب  تعزيز  على  ق��ادرة  تكون  أوروب��ي��ة 
االقتصادية  العالقات  األوروبي وروسيا على غرار  االحتاد  بني 
املتميزة القائمة على احملروقات، وبالتالي فإن واشنطن تسعى 
من خالل بريطانيا، اليت مل تعرتف بعد » بالسيادة األوروبية« 
ألن  أوروبية،  روسية-  سياسية  شراكة  إقامة  دون  للحيلولة 
هذه األخرية بإمكانها قلب املعادلة األوروبية اليت تتحكم فيها 
األحادية األمريكية إىل نظام إقليمي أوروبي متحرر من هذه 

اهليمنة)14(.
   وعليه، فإن واشنطن لن ترضى بأن يتحّول التقارب االقتصادي 
يكون على  األوروب��ي وروسيا إىل حتالف سياسي  االحت��اد  بني 
النفوذ  أوروب��ا، وهنا يظهر صراع  املصاحل األمريكية يف  حساب 
تعود  وأن روس��ي��ا  أوروب����ا، خ��اص��ة  ال��روس��ي على  األم��ري��ك��ي- 
تدرجييا إىل القارة األوروبية مع منتصف التسعينيات. ونشري 
 Winterschall du(»ونرتشال  « األملانية  الشركة  أن  إىل  هنا 
groupe BASF( قد وّقعت يف أبريل 2005، مذكرة تفاهم مع 
)Gazprom( من أجل استكشاف  » غازبروم«  الروسية  املؤسسة 
وتتحّصل  الروسية،  األراض��ي  يف  جديدة  غاز  حلقول  مشرتك 
»غازبروم«  ، مقابل ذلك تستفيد   %  50 األملانية على  الشركة 

)Gazprom(  من الدخول املباشر أسواق الغاز األملانية. 
   من جهة أخرى، فإن املؤسسة رقم واحد يف قطاع احملروقات 
نوفمرب  شهر  منتصف  يف  اتفاقا،  وّقعت  قد    )ENI( اإليطالية 
2006  مع »غازبروم« )Gazprom( الروسية من أجل االستثمار 
السوق  فتح  مقابل  يف  ال��روس��ي��ة،  وال��ن��ف��ط  ال��غ��از  ح��ق��ول  إىل 
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الطاقوية اإليطالية للمؤسسة الروسية املذكورة.
»غاز  شركة  قامت  حيث  لفرنسا،  بالنسبة  الشيء  ونفس     
 )Gazprom( »غ��ازب��روم«  وشركة   )Gaz de France( فرنسا« 
إىل  الروسية  الشركة  بدخول  يقضي  نوفمرب2006،  نهاية  يف 
الدخول إىل السوق الفرنسية وتوزيع الغاز على الصناعيني، يف 

حني تتحّصل على متوين بالغاز الروسي إىل غاية 2030)15(.
بالطاقة،  اخل��ارج��ي  األوروب����ي  االحت���اد  دول  مت��وي��ن  يشكل     
السيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، رهانا كبريا بالنسبة لدول 
االحتاد األوروبي. وازداد القلق األوروبي بعد األزمة الروسية- 
الروسي الذي  الغاز  أنبوب  األوكرانية، يف جانفي 2006، حول 
تقريبا  تغطي  روسيا  أن  علما  األوكرانية،  األراض��ي  عرب  مير 
نصف االحتياجات الروسية من الغاز الطبيعي. وألجل احلفاظ 
واستمرارها، سارع االحتاد  االقتصادية  العالقات  استقرار  على 
والتعاون مع روسيا يف  الشراكة  اتفاقية  توقيع  األوروبي إىل 

.)16( 1995/06/17
دون  ال��ن��ات��و  حلف  م��ع  ش��راك��ة  باتفاقية  روس��ي��ا  اكتفت     
االنضمام إليه كدولة عضو جملموعة من االعتبارات السياسية 
والعسكرية، منها أن روسيا ال تريد أن تتساوى مع بقية الدول 
الصغرى واملتوسطة اليت كانت يف املاضي حتت قيادتها، وكذا 
اليوم وعلى رأسهم  أعداء األمس واحللفاء  عدم ثقة روسيا يف 
يف  االستمرار  ترفض  روسيا  أن  األمريكية.  املتحدة  الواليات 
منظومة  مع  يتعارض  ألنه  حدودها،  إىل  الناتو  حلف  توسيع 
باإلضافة  الروسية،  األمنية  املصلحة  ويهدد  األوروب��ي  األمن 
إىل أن روسيا تستحوذ على قوة نووية هائلة تستدعي معاملة 

خاصة ختتلف عن باقي الدول )17(.    
1996، حتديني رئيسني مرتبطني     واجهت روسيا خالل عام 
تعديل  مبسار  األول  ويتعلق  والعسكري،  السياسي  مبستقبلها 
 II" )Start اتفاقية احلد من اإلسرتاتيجية بعيدة املدى " ستارت
II(  ، والثانية تتعلق بآفاق توسيع »حلف الناتو«)Nato(  ليشمل 
دوال من »حلف وارسو  )Pacte   Varsovie de )18، حيث توّصل 
املشرتك:  ال��دائ��م  »اجمل��ل��س  تأسيس  إىل  وروس��ي��ا  الناتو  حلف 
Conseil permanent commun : l’Otan-( روس��ي��ا«  الناتو- 

وأوكرانيا،  الناتو  يضم  آخر  جملس  إىل  باإلضافة   ،)Russie
Commission de l’Otan-( »يدعى » مفوضية الناتو- أوكرانيا

Ukraine(، ويشكل هذا اجمللسان أهمية كبرية بالنسبة ملناقشة 
املسائل األمنية بني الطرفني واملهام املشرتكة يف عمليات حفظ 

السالم وإدارة األزمات)19(.
األمريكية على  املتحدة  وال��والي��ات  األوروب���ي  االحت��اد  يبقى     
حد سواء، خيشيان من تغلغل نووي روسي حمتمل يف نشاطات 
إرهابية وطنية أو دولية، حبيث 67 % من التجهيزات النووية 
املدنية الروسية حتكمها أنظمة محاية قدمية، حيتاج جتديدها 
تنسيقا  يستدعي  الذي  األمر  كبرية)20(،  أموال  إىل  وحتديثها 
ال  دولية  ظاهرة  أصبح  الدولي  اإلره��اب  ألن  دوليني،  وتعاونا 

تعرتف باحلدود الوطنية.
   تؤكد املعطيات أن االقتصاد الروسي يف حتسن مستمر ويف 
السيما  سابقا،  السوفييت  االحت��اد  تفكك  منذ  األح���وال  أفضل 
التخوفات  أثار  ما  وهو   ،)2007-2005( املاضيني  العامني  خالل 

األمريكية خبصوص املستوى االقتصادي الروسي الذي سيصله 
يف السنوات القليلة القادمة، بالنظر إىل نسبة النمو اليت وصلت 

إىل 6 %  يف 2005 وينتظر أن تستمر إىل ما بعد 2007.
املطّبقة  الكلي  االقتصاد  اختيارات  إىل  التحّسن  هذا  ويرجع     
والنقدية،  اجل��ب��ائ��ي��ة  ال��س��ي��اس��ة  خ���الل  م��ن  ف��ّع��ال��ة  بطريقة 
البرتول  تأتي من صادرات  اليت  الكبرية  املداخيل  باإلضافة إىل 
والغاز إىل دول االحتاد األوروبي بالدرجة األوىل، وهو ما أدى 
إىل ارتفاع احتياطات البنك املركزي الروسي يف عام 2006 إىل 

185 مليار دوالر )21(.
   وبالرغم من املشاكل اليت ما تزال تعانيها روسيا، فإنها متلك 
ألن  تؤهلها  اليت  واجلغرافية،  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  من 
بالنظر  واقتصادية،  سياسية  كقوة  الدولي  املسرح  إىل  تعود 
إىل بداية حتسن اقتصادها الوطين، السيما إذا علمنا أنها حتتل 
املرتبة األوىل يف إنتاج الغاز الطبيعي، باإلضافة إىل أن ترسانتها 

العسكرية الضخمة )22(. 
   لذا، فإنه مهما قيل عن تراجع القوة الروسية دوليا، فإن الغرب 
كان  الباردة  احلرب  يف  تفّوقه  بأن  يقتنع  مل  واشنطن  بقيادة 
كاسحا لصاحله كما كان يعتقد ذلك يف بداية التسعينيات، 
بنشر  الباردة مع روسيا، وذلك  استئناف احلرب  يفّسر  ما  وهو 
هلا  اجمل��اورة  الدول  يف  الناتو  حللف  التابعة  العسكرية  القواعد 
يف  الصاروخي  الدرع  نشر  ومشروع  األوروب��ي  االحتاد  وتوسيع 
إقناع  الغرب يف  نية  التشيك، باإلضافة إىل  بلغاريا ومجهورية 
عائقا  يعتربونها  اليت  األرثوذكسية،  الديانة  بتغيري  ال��روس 
أمام حتقيق الدميقراطية والرأمسالية، بالديانة الربوتستانتية 

وغريها من الضغوطات الغربية)23(. 
   وقد شاركت روسيا ألول مرة من 08 إىل 1994/07/12، ممثلة 
جمموعة  قمة  يف   )Boris Eltsine( إلتسني  بوريس  برئيسها 
 )Naples( العامل مبدينة نابل  السبع األكثر تصنيعا يف  الدول 
انهيار  منذ  مرة  ألول  الروسية  بالقوة  اعرتاف  وهو  اإليطالية، 
الدول  قبل  من  التسعينيات،  بداية  يف  سابقا  السوفييت  االحتاد 

الغربية الرأمسالية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية.
الرهان العربي على عودة الدعم الروسي

   كان جميء الرئيس األمريكي احلالي باراك أوباما إىل البيت 
البداية سياسة توافقية مع روسيا، مؤشر  األبيض وتبنيه منذ 
وآسيا. كما تسعى  أوروب��ا  املؤثر يف  الروسي  الدور  جديد على 
الواليات املتحدة األمريكية إىل كسب ود روسيا قصد احلصول 
على مساندتها يف الكثري من القضايا احلساسة خاصة ما يتعلق 
والتواجد  أفغانستان  يف  الناتو  حلف  ودور  النووي  إيران  مبلف 
العسكري األمريكي يف العراق وغريها من بؤر التوتر املتورطة 

فيها الواليات املتحدة األمريكية بشكل مباشر أو غري مباشر. 
الكرملني بفوزه  السابق إىل  الروسي  الرئيس     كما أن عودة 
باإلنتخابات الرئاسية اليت جرت يف الثالث مارس 2012 وبنسبة 
السورية،  األزم���ة  بشأن  املختلفة  الروسية  وامل��واق��ف   ،  %  64
السيما استعمال الفيتو ألكثر من مرة ضد مشروع قرار داخل 
جملس األمن يدين سوريا ويضعها حتت الئحة الفصل السابع، 
هي مؤشر قوي على تعاظم الدور الروسي يف العالقات الدولية، 
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خاصة وأن روسيا استعادت قوتها اإلقليمية والدولية.
األحادي  النظام  تراجع  إن عودة روسيا كقوة عاملية سيعزز    
القطبية بزعامة الواليات املتحدة األمريكية من جهة ويشجع 
للتقنية  مصدرا  روسيا  ستظل  كما  القطبية.  املتعدد  النظام 
اجلزائر،  منها  خاصة  العربية  ال��دول  من  للكثري  العسكرية 
مل  ال��يت  العربية  ال���دول  لبعض  فقدانها  م��ن  بالرغم  س��وري��ا، 
األحداث  بعد  لروسيا  بالنسبة  لألسلحة  مهما  سوقا  متثل  تعد 
بليبيا،  األوىل  بالدرجة  األمر  ويتعلق  الدول  هذه  عرفتها  اليت 

باإلضافة للعراق بعد االحتالل األمريكي.
جبهتني،  على  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  روسيا  وتلعب     
فبالنسبة  األوروب��ي��ة،  واجلبهة  واألفريقية  اآلسيوية  اجلبهة 
يف  ستعتمد  روسيا  ف��إن  خاصة،  أفريقيا  ومش��ال  آسيا  جلبهة 
الذي حيكمها مع هذه  والعسكري  السياسي  املوروث  ذلك على 
ستظل  روسيا  ف��إن  األوروب��ي��ة،  للجبهة  بالنسبة  أم��ا  املنطقة. 

تراهن على عمقها اإلسرتاتيجي األوروبي.
مؤيدة  مواقفها  مازالت  روسيا  فإن  العربي،  للعامل  بالنسبة  أما 
يف  موجودة  مازالت  مصاحلها  بأن  منها  اقتناعا  العربية  للدول 
املنطقة العربية بالرغم من تراجع وجودها يف الدول العربية، 
لذلك فإن مصلحة هذه األخرية يف تكييف مواقفها مع املواقف 
مبواقف  قورنت  ما  إذا  ودعما  سندا  أكثر  تعترب  اليت  الروسية 
دائما على  بأن روسيا تبحث  االعتبار  األخذ يف  دول أخرى مع 

احملافظة على مصاحلها املختلفة يف املنطقة)24(.
  اخلامتة 

األوروبية متثل قاعدة قوية  الروسية  العالقات  أن    نصل إىل 
واستقرار  ع��دال  أكثر  وجعله  العاملي  النظام  هيكلة  إلع���ادة 
وهي فرصة بالنسبة للقوى الصاعدة على غرار الصني، اهلند، 
الدولية.  الساحة  الربازيل، إيران وغريها لفرض وجودها على 
الروسية  السياسة  يف  اجليوسرتاتيجية  األب��ع��اد  متثل  كما 
األمريكية  السياسة  وج��ه  يف  للوقوف  هاما  مؤشرا  اجل��دي��دة 

املهيمنة على العالقات الدولية.
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